Voorschriften begraafplaats De Lutte

1 juli 2012

Voorschriften voor het toelaten van graftekens, grafbeplantingen en
bijzettingen op de R.K. begraafplaats van de locatie St.Plechelmus
De Lutte, gelegen aan de Plechelmusstraat ! in De Lutte.
Artikel
.

Het aanbrengen van een grafteken of grafbeplanting is, uitsluitend met
inachtneming van deze voorschriften, voor ieder geoorloofd.

.

Voordat op een graf een grafteken wordt toegelaten dient toestemming
te zijn verleend, door het locatiebestuur of diens gemachtigde, aan
degene die met het stellen van het grafteken door rechthebbende is
belast.

Artikel 
De te plaatsen graftekens dienen geheel te voldoen aan de door het
locatiebestuur gestelde voorschriften.
.

Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige
fundering bestaande uit beton- of kunststof poeren met een lengte van
minimaal  # cm.. Hierop dienst een gewapende betonplaat van $ a %
cm. dik te worden aangebracht, waarop het grafteken geplaatst kan
worden. Afmeting grafteken: ## x ## cm. (maximale maten). De
hoogte van het monument bedraagt maximaal

.

# cm.

De gehele bouw voor een kindergraf is gelijk aan die van een graf van
volwassenen. De afmetingen verschillen als volgt.
-

De hoogte is maximaal *# cm.

-

De oppervlakte voor het graf van een kind jonger dan + jaar
## x *# cm.

-

Voor een kind van + t/m

jaar *# x $* cm.

-.

Voor zerken en graftekens op urnengraven is de afmeting van de
afdekplaat zeskant .. cm met een dikte van +  cm. De afdekplaat
dient vervaardigd te worden van weerbestendige natuursteen,
hardsteen, graniet of marmer, in de kleur van zwart of donker grijs.

Artikel Grafbeplantingen zijn toegestaan, maar niet zo omvangrijk dat het zicht op
andere graven erdoor wordt belemmerd. Vaste beplanting die door haar
natuurlijke aard afvallende materialen verspreidt is niet toegestaan. Uit
milieuoverwegingen is het niet toegestaan kunstversierselen of
kunstbloemen aan te brengen,
Artikel .
Reservering van een grafruimte is niet mogelijk, tenzij dat recht reeds
werd verworven, blijkens daartoe strekkende gegevens of reeds
beschikbaar gestelde grafruimte(n)
Artikel *
Wanneer in een graf bestemd voor het begraven van  overledenen een
overledene is bijgezet, wordt de nieuwe periode van het grafrecht
afgesloten en wordt de volgende periode van minimaal # jaar geacht te
zijn ingegaan. Incidenteel verlengen daarna met meer dan # jaar behoort,
na overleg met het locatiebestuur, tot de mogelijkheden.
Artikel +
In een graf, bestemd voor  overledenen, kan bij uitzondering, na overleg
met het locatiebestuur, een -e overledene in een urn worden bijgezet.
Hiervoor zal een aangepast tarief worden berekend.

Artikel $
Reeds begraven kinderen, overleden voor hun e verjaardag, kunnen na
een periode van minimaal # jaar grafrust bij hun ouders worden
herbegraven. Hiervoor worden geen extra grafrechten in rekening gebracht.
Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend bij het
locatiebestuur.
Artikel %
De inscripties, zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn
voor nabestaanden en/of bezoekers. Dit ter beoordeling van het
locatiebestuur.
Artikel 6
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens en zerken worden
geacht kennis te dragen van het reglement en de voorschriften van de
begraafplaats.
Dit is ook van toepassing op werkzaamheden op de begraafplaats.
Artikel #
Het plaatsen van enige reclame op zerken is niet toegestaan.
Artikel
Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het
opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag
uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of in
opdracht van het locatiebestuur door derden.
Artikel 
Het locatiebestuur geeft aan hen, die door de rechthebbende zijn belast
met de bouw, de aanleg of het onderhoud van grafteken en/of

grafbeplantingen, gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op
tijden dat de begraafplaats daarvoor is geopend. Zij volgen hierbij de
aanwijzingen op van het locatiebestuur.
Artikel Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en
tijdens begravingen en diensten. Op zaterdag mogen geen werkzaamheden
door beroepskrachten worden verricht in opdracht van rechthebbende,
maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegestaan.
Artikel .
Het locatiebestuur kan bepalen dat voor werkzaamheden aan de graven de
begraafplaats op bepaalde tijden is gesloten, doch in elk geval op zon- en
feestdagen en zaterdags na $.## uur. Buiten deze uren is het de
uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens niet
toegestaan werkzaamheden op begraafplaats uit te voeren, tenzij met
toestemming van het locatiebestuur. Voor bezoekers is de begraafplaats
toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel *
Iedere dag dienen gereedschappen, hulp- en afkomende materialen te
worden meegenomen of te worden geplaatst volgens aanwijzing van het
locatiebestuur.
Artikel +
Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een
urn dient de rechthebbende, of de leverancier namens de rechthebbende,
bij het locatiebestuur te informeren naar de juiste ligging van het graf of
plaats van de urn.

Artikel $
Een zerk of een grafteken dient voor bijzetting zo spoedig mogelijk na het
overlijden, doch uiterlijk . uur voor de begraving, van het graf te worden
verwijderd, zodat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen
op aanwijzing van het locatiebestuur te worden verwijderd. Zerk of
grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te
worden opgeslagen op aanwijzing van het locatiebestuur.
Artikel -. van het reglement van de begraafplaats bepaalt:
Tot het plaatsen, of het verwijderen van en grafteken voor een
bijzetting, en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet
opdracht worden gegeven door rechthebbende.
Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet
binnen + maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het locatiebestuur
gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en
te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.
Artikel %
Het is niet toegestaan in geval van werkzaamheden aan graven gedeelten
van de beplanting of groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te
verwijderen. Bij vermeende hinder dient contact te worden opgenomen met
het locatiebestuur.
Artikel 6
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, door hun
toegebracht, aan personen of zaken op de begraafplaats.
Artikel #
Personen, belast met werkzaamheden op de begraafplaats, dienen
minstens + jaar oud te zijn en naar het oordeel van het locatiebestuur

behoorlijk gekleed. Het gebruik van geluidsdragers is niet toegestaan.
Artikel 
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel
voor laden, lossen en transport. Een verzoek tot het verlenen van hulp in
bijzondere omstandigheden dient te worden gericht aan het locatiebestuur.
Artikel 
Bij het locatiesecretariaat liggen voor iedere belanghebbende het
reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi, de
toelichting hierop, en de voorschriften van de locatie St. Plechelmus ter
inzage.
Artikel In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het locatiebestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. #$ juni %&#% van het
locatiebestuur St. Plechelmus De Lutte en van toepassing verklaard
met ingang van # juli %&#%.
Deze voorschriften zijn een aanvulling van de locatie De Lutte op
het Reglement en de Toelichting van de Parochie Lumen Christi,
welke zijn vastgesteld door het bestuur Lumen Christi d.d. #$
september %&## en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d.
#% mei %&## onder nummer %&##.&%+,- en van toepassing
verklaard met ingang van # oktober %&##.

